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ACTA Nº 04/2016 2 

 3 

Aos dezasseis dias do mês de Dezembro, do ano dois mil e dezasseis, reuniu, em sessão 4 

ordinária, a Assembleia da União das Freguesia de Bombarral e Vale Covo, no edifício sede 5 

da autarquia, rua Luís de Camões nº 2, na vila do Bombarral, pelas vinte e uma horas 6 

(21.00h), de acordo com a convocatória do dia 05/12/2016, com a seguinte ordem de 7 

trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

1 – Apreciação da informação da atividade bem como da situação financeira da União 9 

das Freguesias;--------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

2 – Apreciação e aprovação das Grandes Opções do Plano, da Proposta de Orçamento e 11 

Mapa de Pessoal para o ano de 2017;------------------------------------------------------------------ 12 

3 – Apreciação e votação da Proposta de Regulamento de Licenciamento de Atividades 13 

Diversas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Compareceram: -------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Pela Mesa da Assembleia de Freguesia: Ana Maria da Cruz Fontoura da Silva, (PPD/PSD), 16 

na qualidade de 1ª secretária. ----------------------------------------------------------------------------- 17 

Pelo Partido Socialista (PS): Sérgio Manuel da Silva Duarte, Nuno Alexandre Gomes 18 

Vicente, José Eduardo Alexandrino e Germano Marcos Henriques Simões, em substituição de 19 

Luísa Alexandra Gonzaga Teixeira da Silva.----------------------------------------------------------- 20 

Pelo Partido Social Democrata (PPD/PSD): Fernando Russo Abreu, Olga Cristina Carvalho 21 

Duarte Simão, António Antão Martins Ventura, em substituição de Eduardo João de S.A. 22 

Viana Costa e Maria do Rosário Gomes Baptista, em substituição de António Paulo 23 

Rodrigues Venâncio. ---------------------------------------------------------------------------------------  24 

Pelo Centro Democrático Social (CDS/PP): Rui Jorge da Silva Gomes e Carlos Manuel 25 

Carvalho Duarte. ------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Pela Coligação Democrática Unitária (CDU): Ana Paula Carreira da Silva Santos e Elísio 27 

Pereira Gomes, em substituição de António Cândido R. Mil-Homens. ----------------------------- 28 

Pelo executivo das Junta de Freguesias (J.F.) ------------------------------------------------------- 29 
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António Feliciano Júnior, na qualidade de Presidente, Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, 31 

na qualidade de tesoureiro, Catarina Isabel Pinheiro Vilão Simões, na qualidade de secretária, 32 

Luís José Coelho Pereira Bernardino e Mariana do Rosário Gomes Francisco Costa, na 33 

qualidade de vogais.---------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Período de antes da ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------ 35 

Ana Maria da Cruz Fontoura da Silva, em exercício de funções como presidente da Mesa da 36 

assembleia, (PMA), abriu a sessão, cerca das vinte e uma horas e vinte e sete minutos. 37 

Solicitou, em seguida, a colaboração de dois eleitos, para completar a Mesa da Assembleia, 38 

respetivamente Olga Cristina Carvalho Duarte Simão e Fernando Russo Abreu. ----------------- 39 

 Intervenções:----------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Nuno Alexandre Gomes Vicente, eleito pelo PS, colocou três questões a saber.------------------ 41 

1ª – Se o madeiro vai ser colocado no largo da igreja do Bombarral e quando?------------------- 42 

2ª – Sobre os ajustes do protocolo com o Município o que resultou daí?--------------------------- 43 

3ª – Deseja saber se a alteração do trânsito, em frente ao Município, é para se manter ou vai 44 

sofrer alterações? ------------------------------------------------------------------------------------------- 45 

Respostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, respondeu o seguinte:------------------------------------ 47 

1º - Sim, o madeiro vai ver uma realidade e irá ser aceso no dia vinte e quatro de Dezembro, 48 

pelas 16:30 horas.------------------------------------------------------------------------------------------- 49 

2ª - Tem havido reuniões, com o município, sobre o assunto. Foram feitos alguns ajustes, mas 50 

poucos, nomeadamente para se definir quem faz o quê sobre as varreduras; não há alterações 51 

de valores monetários. ------------------------------------------------------------------------------------- 52 

3º - Este assunto é da competência exclusiva da Câmara Municipal, do qual não fomos 53 

informados. --------------------------------------------------------------------------------------------------   54 

Sérgio Manuel da Silva Duarte, eleito do PS, colocou duas questões, a saber: ------------------ 55 

1º - Verificou que o “site”, da União das Freguesias, estava em construção e pergunta para 56 

quando a sua conclusão?----------------------------------------------------------------------------------- 57 
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2ª - Perguntou onde é que a verba atribuída à fábrica da igreja tinha sido aplicada. -------------- 60 

Respostas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------61 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, referiu que o “site” ia ser colocado on-Line hoje, 62 

16/12/2016, às 24:00 horas, e no qual constará o seguinte:------------------------------------------- 63 

Mensagem do presidente, caracterização da União das Freguesias, mapa da vila, competências 64 

da Junta e Assembleia, Legislação sobre a reorganização da agregação das freguesias, órgãos 65 

e suas competências, atas da Assembleia e do Executivo da União F.B.V.C., regulamentos, 66 

requerimentos, documentos de gestão, arquivo histórico e dados de interesse como hotelaria, 67 

restaurantes, comércio e contactos de coletividades e outros documentos públicos -------------- 68 

Quanto à segunda questão, da verba concedida à fábrica da Igreja, foram destinados 6.000,00€ 69 

ao protocolo Social com os Vicentinos (apoio a rendas, luz, água e medicamentos, etc..), 70 

Igreja da Portela com 100,00€ para apoio a colocação de som, ao festival da canção cristã 71 

50.00€ para a sua realização e ao grupo sócio caritativo do Cintrão 217,00€ para o apoio ao 72 

pagamento do seguro da carrinha.------------------------------------------------------------------------ 73 

O eleito Sérgio Manuel da Silva Duarte (PS), perguntou se não há hipóteses do grupo 74 

Vicentino ter NIF próprio, isto para que não se vejam estes valores como doados à igreja mas 75 

sim ficarem explícitos que são para ação social. ------------------------------------------------------- 76 

O vogal do executivo, Luís José Bernardino, explicou que os vicentinos têm NIF, só que se o 77 

protocolo fosse feito diretamente com os Vicentinos, o donativo teria que ser feito para 78 

Lisboa (Patriarcado) e teriam que retirar 10% do valor. Desta forma consegue-se que a 79 

totalidade do donativo fique no Bombarral. ------------------------------------------------------------ 80 

Terminadas as intervenções, a Presidente da Mesa da Assembleia passou de imediato para a 81 

análise, discussão e votação da ata da sessão anterior. ------------------------------------------------ 82 

Não havendo alterações, passou-se à votação tendo a ata sido aprovada por unanimidade. ----- 83 

Período da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------ 84 

1 - Apreciação da informação da atividade bem como da situação financeira da União 85 

das Freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------------- 86 

Intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 87 
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O eleito, José Eduardo Alexandrino, começou por referir que, nas aldeias, os passeios e as 89 

áreas circundantes estão bem cuidadas. Preocupam-no os caminhos agrícolas. Estes, 90 

foram arranjados à dois anos, mas há locais que necessitam de cuidados, pelo menos nas 91 

valetas e a colocação de algum tout-venant no piso. No caso da ladeira grande, a subida do 92 

Porto Torres, ponte da estrada que vai para o Casalinho e a que vai do Casal Mareco para o 93 

Casal Novo também precisam de arranjos, no Ano de 2017. Pensa, serem estes os locais mais 94 

críticos. Gostava de saber se a Junta tem intenção ou hipótese de os arranjar. -------------------- 95 

Resposta.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 96 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, referiu concordar, em parte, com a análise feita pelo 97 

eleito José Eduardo Alexandrino. Em alguns locais a culpa é dos madeireiros que durante o 98 

inverno destroem as estradas para retirar as madeiras dos terrenos.--------------------------------- 99 

Defende que se deve criar legislação ou um regulamento municipal, não só para prevenir 100 

como para penalizar quem prevarica. No entanto, também há coisas que já foram feitas. Por 101 

exemplo, foi levantados autos de notícias, pela GNR, e temos tido a colaboração do 102 

Comandante do posto local, que sobre as denuncias destes casos. ---------------------------------- 103 

2 - Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano, da Proposta de Orçamento e 104 

Mapa de Pessoal para o ano de 2017. -----------------------------------------------------------------105 

Intervenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 106 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, Referiu que foi enviado um esboço do Orçamento 107 

de 2017 a todas as forças políticas com assento na Assembleia da União das Freguesias, 108 

nomeadamente PPD/PSD, PS, CDU e CDS/PP, via correio eletrónico, para que os mesmos 109 

pudessem dar os seus contributos, á semelhança do sugerido pelo eleito Nuno Vicente (PS) no 110 

ano anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 111 

Os eleitos do PS, pela voz de Sérgio Manuel da Silva Duarte, querem saber a que corresponde 112 

o montante atribuído à obra das casas-de-banho públicas (edifícios exterior à Junta). ----------- 113 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, refere que o orçamento de 21.621€, destinado às 114 

obras dos edifícios, pode parecer exagerado face aos objetivos. Mas, quer lembrar que todas  115 
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as instalações de acesso público têm de possuir acessibilidades para pessoas portadoras de 118 

deficiência. Referiu, também, que o valor envolvido vai contemplar a remodelação das  119 

restantes instalações exteriores (Arrumos, arrecadação dos carrinhos, balneário e casa-de-120 

banho). A remodelação deste espaço vai beneficiar o novo espaço para o banco alimentar, 121 

onde vai ser feito um armazém, uma sala de espera, WCs, e uma sala de arrumos. O projecto 122 

contou com o apoio da Camara Municipal, nomeadamente do Gabinete de Arquitetura na 123 

feitura do projecto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 124 

A eleita, Ana Paula Carreira da Silva Santos (CDU), informou o órgão executivo que recebeu 125 

um telefonema do Joaquim Marcos Henriques, mas não recebeu o correio eletrónico e gostava 126 

de saber porquê?--------------------------------------------------------------------------------------------- 127 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, referiu desconhecer o que se passou e mostrou os 128 

comprovativos dos envios do correio eletrónico, um para o eleito Sérgio Duarte e outro para 129 

ela. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 130 

Chegou-se à conclusão que houve engano no correio eletrónico dado pela eleita Ana Paula, 131 

pelo que já o retificou. ------------------------------------------------------------------------------------- 132 

O eleito, Nuno Alexandre Gomes Vicente (PS), agradeceu o envio do orçamento hoje 133 

apresentado com alterações propostas pelo PS. Mas, segundo a lei e indicação da ANAFRE, 134 

era bom que os partidos pudessem reunirem-se para discussão sobre as verbas a atribuir. No 135 

seu entender, o executivo distribuiu as verbas e pôs à apreciação dos partidos. Acha que o 136 

melhor seria haver uma discussão sobre as rubricas e as verbas a aplicar. Desta forma não vai 137 

concordar com a distribuição de todas as verbas. Existem, no seu entender, outras 138 

necessidades que estas, onde a maior fatia, vai para despesas com o pessoal. Quer enaltecer a 139 

atitude do executivo em poderem ver e participar no orçamento mas, no seu entender, deviam 140 

poder participar na distribuição das verbas. Enaltece a apresentação do documento, pois está 141 

mais explícito e mais percetível. ------------------------------------------------------------------------- 142 

Respostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 143 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, refere que os 39% das despesas com pessoal, é com 144 

o pessoal.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 145 
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Relativamente à participação no orçamento acha que se deram passos significativos para ter 147 

um documento participativo pois enviou-o aos partidos para se pronunciarem sobre o que  148 

estava a ser feito e com abertura a correções ou outras opiniões, no entanto podia não ter feito 149 

esta abertura, uma vez que a lei não o obriga. ---------------------------------------------------------- 150 

Intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 

O eleito, Nuno Alexandre Gomes Vicente, referiu que concorda com tudo; reconhece que se 152 

deram passos significativos e não estão a sugerir como gerir. Mas, não concorda é que a maior 153 

fatia do orçamento seja com as despesas com o pessoal. Caminhos vicinais e associações 154 

deviam ser reforçados, proposta feita pelo PS com a qual o executivo concordou. ---------------155 

O vogal, Luís José Bernardino, explicou que os custos elevados com o pessoal têm a ver com 156 

o facto de a Junta ser um prestador de serviços: a Junta tem três funcionários a tempo inteiro e 157 

dois avençados. Como é lógico precisa de pessoas para poderem trabalhar na rua, e também 158 

tem um executivo de cinco elementos que muito ajudam no serviço, assegurando o trabalho 159 

administrativo quando a funcionária está de férias ou em qualquer outra situação, como a por 160 

doença. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 161 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, referiu que todo o investimento tem sido feito por 162 

forma a podermos reduzir estes custos com o pessoal. Onde podemos intervir com máquinas 163 

poupamos em recursos humanos, por exemplo com a compra do corta-caniços. Aumentar a 164 

receita é difícil. Lembro que o acordo de execução com a C.M.B. foi reduzido em 50% à uns 165 

anos atrás. Pelo que um eventual aumento da receita só se for na venda de covais. -------------- 166 

Não havendo mais intervenções foi posto o documento a votação, tendo-se obtido o seguinte 167 

resultado. Quatro (4) abstenções PS, dois (2) votos contra (CDU) e sete (7) votos a favor 168 

(PPD/PSD) e (CDS/PP). O documento foi aprovado por maioria. ---------------------------------- 169 

3. Apreciação e votação da Proposta de Regulamento de Licenciamento de Atividades 170 

Diversas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 171 

 Intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 172 

O tesoureiro, Joaquim marcos Henriques, explicou, de forma sucinta, o regulamento.----------- 173 
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O eleito, José Eduardo Alexandrino (PS), referiu estar contente com a salvaguarda da isenção, 176 

das taxas de ruído.------------------------------------------------------------------------------------------- 177 

A eleita, Ana Paula Carreira da Silva Santos, perguntou se o documento é só desta Freguesia 178 

ou é comum a todas as outras?---------------------------------------------------------------------------- 179 

Continuando a sua análise, pergunta se faz algum sentido o arrumador de automóveis constar 180 

deste regulamento, uma vez que eles estão proibidos de pedir, não têm vencimento, como é 181 

que as finanças controlam. -------------------------------------------------------------------------------- 182 

Resposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 183 

O tesoureiro, Joaquim Marcos Henriques, referiu que este regulamento é só desta freguesia. 184 

Quanto ao resto, a Junta está a dar cumprimento à lei, pois todas as autarquias têm de 185 

apresentar o regulamento à Assembleia. ---------------------------------------------------------------- 186 

Não havendo mais intervenções, o regulamento foi posta à votação, tendo-se produzido o 187 

seguinte resultado: Onze (11) votos a favor e duas (2) abstenções. O regulamento foi 188 

aprovado por maioria. ------------------------------------------------------------------------------------- 189 

A PMA pediu à assembleia para aprovarem todos os pontos da convocatória, em minuta para 190 

produzir efeitos imediatos. Todos os eleitos concordaram tendo aprovado os pontos por 191 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 192 

E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, cerca das vinte e três horas e 193 

doze minutos (23:12h), da qual se lavrou a presente ata, que eu ________________________  194 

 195 

 ___________________________________________________a Secretariei e escrevi.-------- 196 

 O Presidente da Mesa da Assembleia                                  O 2º Secretário(a) 197 

_______________________________                      ________________________________ 198 

               199 


